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  المرأة المغربية العالمة..الفاسيةونة رُ يْـ خَ 

كان أول ما نزل من القرآن الكرمي كلمة   اإلسالم أمهية كبرية للعلم؛ حىت أعطى

﴿%⁄Ασ>ΖΞΘ]Α﴾،  يف سورة العلق عند قوله تعاىلاليت وردت :﴿%⁄Ασ>ΖΞΘ]Α ∼ζΒΨΦ ∴†≥ΨΦτ •⊥θϕ≅]Α 

Τ]ι]Ζ÷ (1)﴾]1:سورة العلق .[ وكذلك﴿%⁄Ασ>ΖΞ′ΘΑ ∴†εΨΦτο β}σ⊂ƒ]œ›≅]Α (3) •⊥θϕ≅Η ∼Νιν 

∼]ι]ΖΩ>ϕΒΨΦ (4) ∼Νιν ϖ#<ψΖΦœ›≅]Α Β‚ ∼]ϕ (5) ∼]ιµ–Φ﴾]عل جَ وقد  .]5-4-3:سورة العلق

: ول اهللا صلى ااهللا عليه وسلمقال رس: أفضل من العابد، فعن أمامة الباهلي قال العاملَِ 
: لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ ُمث قَاَل َرُسوُل اللِه صَ "َفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى أَْدنَاُكْم (
َوأَْهَل السَمَواِت َواَألْرض َحىت النْمَلَة ِيف ُجْحرَِها ، َوَحىت احلُْوَت لَُيَصلوَن  ِإن اللَه َوَمَالِئَكَتهُ "

قوام احلضارة، وهو الذي يسمو باألمم ويهذب جمتمعاا  العلمو  .1)َعَلى ُمَعلِم الناِس اْخلَيـْرَ 

 λΨΞ¬σ–Φ φβ/≅′Α ϖ–Φ⊥θϕ≅Η﴿: ويثقف أفرادها، وبه ينال اإلنسان كماله، قال اهللا سبحانه وتعاىل

>ΑπB⌠Ε‚Α♣ ∼.„⌠Ε‚ ϖ–Φ⊥θϕΑο >ΑπB‡Φο≤Α ∼>ιµ>ϕ≅Η ∃ˆ∆#<∇÷τ]ρ﴾]ادلة11:سورة ا .[ 

 ليس العلم حكرا على الرجالسالم عنايته باملرأة وأمر بتعليمها كما الرجل، فوقد أوىل اإل

وما من حضارة إال ووجدت املرأة مشاركة فيها إىل بل للنساء فيه نصيب،  دون النساء؛

  .جانب الرجل

املرأة املغربية كانت دائما عنصراً فّعاال يف تطور البالد وتقدمها وازدهارها، وقد ظهر عملها و 

املغريب الذي يتمثل يف تأسيس جامعة اإلسالمي العظيم يف العصر األول من التاريخ 

                                                           

  .2628: جامع الرتمذي ، كتاب العلم، باب ماجاء يف فضل الفقه على العبادة، رقم احلديث 1
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ويف العصر املوحدي  1،القرويني ومشاركتها يف األعمال السياسية واألدبية يف العصر املرابطي

، 2بأسباب النهوض، حيث سامهت يف النشاط الفكري علميا وأدبيااملرأة املغربية  أخذت

أدخلوا النساء يف التعليم اإلجباري، ومل يقفوا باملرأة عند هذا احلد من في هذا العهد ف

التثقيف، بل وسعوا نطاق تعليمها، وضربوا ببنام مثاال ملا ينبغي أن تكون عليه املرأة 

  . 3املغربية

رأة املغربية يف عهد املوحدين نالت قسطا وافرا من التعليم، وفُتح هلا الباب للمشاركة يف فامل

احلياة العامة، وقد كانت بنات األمراء قدوة لبنات الشعب يف اإلقبال على العلم واألدب، 

فبعد حركة التعليم اليت  4،"عبد املؤمن التعليم إجباريا على النساء والرجالجعل  أن بعد

رجاال ونساء عرفوا بالعلم  شئاستطاع اتمع املغريب أن يناملوحدية الدولة  اقامت 

   .واألدب

والغرض منه التعريف   ،باملغرب خمصص للنساء العاملاتصدده بالذي حنن البحث  وهذا

املغريب املعريف الاليت شهد التاريخ عاملات غربيات الكنموذج للنساء امل" ونةرُ يْـ خَ "السيدة ب

، فمن هؤالء رفة مساء العلم واملعيفجند أمساء المعة حيث بنبوغهن يف العلم واألدب، 

حرم األمري عبد الرمحن بن عمر  يوسف بن عبد املؤمن بنتالسيدة زينب  النساء العاملات

ومنهن يف " 5،علم الكالم وغري ذلك ، أخذت عن أيب عبد اهللا بن إبراهيمبن عبد املؤمن

                                                           

  . 144: النبوغ املغريب يف األدب العريب، عبد اهللا كنون،  دار الثقافة، الطبعة الثانية، اجلزء األول، ص 1
  .144: ، صاملصدر نفسه 2
م، 1977/هـ1397، 2:ط تأليف والرتمجة والنشر، الرباط،العلوم واآلداب والفنون على عهد املوحدين، حممد املنوين، دار املغرب لل 3

  .33:ص
  .243:، ص1971دار املعارف القاهرة: الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن بن علي، عالم عبد اهللا، ط 4
  .33:، صعلى عهد املوحدين، حممد املنوين العلوم واآلداب والفنون 5
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واحلديث الشيخة أم اد مرمي بنت أيب احلسن الشاري صاحب املدرسة بسبتة، ة علم الرواي

وأم العز  1،"كشية اليت كانت من حفاظ املدونةومنهن يف علم الفقه السيدة َحملة املرا 

ومنهن  2،"العبدرية املقرئة واحملدثة، مث أم اد مرمي بنت الشيخ أيب احلسن الغافقي، وغريهن

  3".السيدة منية بنت ميمون الدكايل وسواها كثرياتيف التصوف 

وأما يف العلوم األدبية والشعر فهناك السيدة ُرَمْيلة من بيت اخلالفة املوحدية، وما كان هلا 

من فصاحة وبالغة يف النظم، ومن نساء الشعب النابغات يف ذلك السيدة الشريفة أمُة 

، ومنهن السيدة حفصة بنت ام احلسيين السبيتسن بن أيب اجلسّ العزيز بنت أيب حممد بن احل

 4،"، ومنهن السيدة أم النساء بنت عبد املؤمن التاجر الفاسيالقاضي أيب حفص بن عمر

حىت  6.واألديبة أمساء العامرية اإلشبيلية 5،واألديبة الشاعرة املربية ورقاء بنت ينتان الفاسية

  7."زهر الطبيبة نبغت أم عمر بنت أيب مروان بن"يف جمال الطب فقد 

من النساء األندلسيات "هي و ، الفاسية" ونةرُ يْـ خَ "نساء العاملات السيدة ال هؤالءمجلة ومن 

 8،"كانت فقيهة صاحلة...الاليت دخلن املغرب هلذا العهد واتصلن بأعالمه وتوفني به

كانت حتضر جملس عثمان السالجلي إمام أهل فاس يف "وتعلمت العلم وعملت به، 

   9."األصول

                                                           

  .144: ، اجلزء األول، صيف األدب العريب، عبد اهللا كنون النبوغ املغريب 1
  .243:، صد املؤمن بن علي، عالم عبد اهللالدولة املوحدية باملغرب يف عهد عب 2
  .144: النبوغ املغريب يف األدب العريب، عبد اهللا كنون، اجلزء األول، ص 3
  .145-144: ، صاملصدر نفسه 4
  .243:الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن بن علي، عالم عبد اهللا، ص 5
  .34:، صعلى عهد املوحدين، حممد املنوينالعلوم واآلداب والفنون  6
  .89:ص، 2005:، س1:منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طمجال البخيت، : عثمان السالجلي ومذهبيته األشعرية 7
  .35:، ص، 2/183:، والسلوة290:نقال عن اجلذوةالعلوم واآلداب والفنون على عهد املوحدين، حممد املنوين،  8
  .89 :ومذهبيته العقدية للبخيت، صكتاب عثمان السالجلي البغية البن مومن نقال عن   9
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كانت خريونة تتقن الفقه وتبحث يف أحكامه العملية، كما اهتمت بتزكية حياا "وقد 

الروحية فاعتنت بدراسة الكتب الصوفية وتقليد أئمة التصوف حىت صارت من الزاهدات 

ومما يُذكر من " فكانت من علماء العقيدة يف املغرب، ،1"العابدات، واهتمت بأمور العقيدة

 وهي عقيدة الربهانية 2،"باقرتاحها وضع اإلمام السالجلي عقيدته الشهريةمن مفاخرها أن 

املفكر األشعري املغريب الذي رفع بعض " هوهذا  السالجليو  3،من أجلهااليت ألفها 

املؤرخني درجته يف علم الكالم بالغرب اإلسالمي إىل درجة أيب املعايل اجلويين يف املشرق، 

علم الكالم األشعري من جهة، ولدوره الكبري يف بث ونشر وذلك الطالعه الواسع بأمور 

أي  ؛املذهب األشعري باملغرب، حىت قيل عنه إنه هو الذي أنقذ أهل فاس من التجسيم

واألمر  4،"املوحدين أنه أسهم إسهاما كبريا يف تكريس املذهب األشعري مذهبا رمسيا لدولة

فعن  ف عقيدة الربهانية ونشرها يف املغرب،يف ذلك يرجع إىل السيدة خريونة فبسببها مت تألي

أبو احلسن بن  هتلميذ يقول سبب قيام أيب عمرو عثمان السالجلي بتأليف عقيدة الربهانية،

هدات وكانت من الصاحلات القانتات، الزاكان بفاس امرأة تسمى َخيـُْرونة، : "عتيق

إليه أن يكتب هلا يف  تْ الغافالت املؤمنات، وكانت تعظمه وتوقره، وتلتزم جملسه، فرغبَ 

ها من العقيدة فكتبها، فأخذا أنا وقام بفكري أن أرتبها لوحها شيئًا تقرأه على ما يَلَزمُ 

مل أتعرض فيها أن : مث شاورتُه يف ذلك فمنع منه وقال يل. فصوًال، وأعمل هلا ِشْبَه اخلطبة

فشاء اهللا أن تشيع ، )كذا(تكون تأليفًا تكتب وتنشر، وإمنا كتبتها خلريونة على وجه 

                                                           

  .89:مجال البخيت، ص: ومذهبيته األشعريةعثمان السالجلي  1
  .35:، ، ص2/183:، والسلوة290:العلوم واآلداب والفنون على عهد املوحدين، حممد املنوين، نقال عن اجلذوة 2
  .144: دار الثقافة، الطبعة الثانية، اجلزء األول، ص األدب العريب، عبد اهللا كنون، النبوغ املغريب يف 3
  .112:، ص2003األشعري يف الغرب اإلسالمي، يوسف احنانا، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، تطور املذهب  4
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هذه فــ 1،"صد ا، فرتكُتها كما هيفاترُْكها كما هي وال تزد فيها شيئًا فتخرج عما قُ 

كانت متعلقة خبريونة " برهانيته"األسباب اخلاصة املباشرة اليت دفعت أبا عمرو لتأليف "

أمور الكالم تلميذته، هذه املرأة الزاهدة اليت تعاطت للعلم والدراسة، وأرادت أن تتعلم من 

شيخ الفاسيني يف -اف والزيغ، فرغبت إىل السالجلي ما جيعل عقيدا يف مأمن من االحنر 

مرة " عقيدة"علم االعتقاد أن يكتب هلا عقيدة خمتصرة وافية مبطلوا، فكتب هلا السالجلي 

بعد مرة، ولكن هذه العقيدة ما لبثت أن اكتملت وظهر متيزها وإحكام تأليفها فانتشرت 

على الربهان العقلي يف اثباته فيها العتماده  2"فسميت بالربهانية"ني الناس وذاع صيتها ب

أن الناس اعتنوا ا  "من ذلكو معززا بذلك البيان النقلي من القرآن والسنة،  اإلميانية العقائد

حت بعدة شروح، ورويت بروايات رِ كثريا وأا أخذت دورًا  كبريًا بني أمهات العقائد، فشُ 

قد كان حلجمها الصغري ودقة "و 3"خمتلفة فضًال عن اعتمادها الدراسة غَري قليل من الزمن

عباراا، دور فعال يف إقبال املغاربة عليها بكل أصنافهم وفئام وأعمارهم وختصصام، 

ت وإن كان 4،"فالتفوا حوهلا وقاموا حبفظها وتعلمها وشرحها كل حسب طاقته وإمكانياته

ال شك أن هلا يداً يف نشر التوحيد "وخريونة ، هت إىل فئة النساءج يف البداية وُ  يدةهذه العق

حرص ممثلو الفكر "حيث  5،"على مذهب األشعري بني نساء أهل فاس إسوة بأستاذها

إال أا سرعان ما انتشرت بني  6،"األشعري باملغرب اإلسالمي على تلقني العقيدة للنساء

                                                           

: ، ص1:م، ج2010/ه1430:، س ط1:ذكريات مشاهري رجال املغرب يف العلم واألدب والسياسة، عبد اهللا كنون، دار ابن حزم، ط 1
270.  

  .96:، صمجال البخيت ،عثمان السالجلي ومذهبيته األشعرية 2
  .271-270: ذكريات مشاهري رجال املغرب يف العلم واألدب والسياسة، عبد اهللا كنون، ص 3
  .95:ص ،مجال البخيتعثمان السالجلي ومذهبيته األشعرية،  4
  ..144: ، ص األدب العريب، عبد اهللا كنونالنبوغ املغريب يف 5
  .329 :، يوسف احنانة، صتطور املذهب األشعري 6
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كتابة عقيدة فالفضل يف   العقيدة الرمسية للدولة املوحدية،الرجال أيضا حىت أصبحت 

  .يعود إىل السيدة خريونة هاانتشار الربهانية و 

يظن البعض أن تعلم العقيدة وعلم الكالم خاص بالرجال دون النساء، وأن النساء ال  رمبا

يهم الرجال  ؛عام االعقيدة شأف ما يظنون،، واألمر ليس كلعقيدةاالكالم و شأن هلن بعلم 

ألنه ال متييز يف جمال العقائد بني ما ينبغي للرجال اعتقاده، وكذا  " ،على حد سواء والنساء

كميته، وما ينبغي للنساء، وكذا كميته، ففي أمور العقائد حظ الرجال مثل حظ النساء 

السيدة خريونة خري مثال على وهذه  1،"متاما، بل إن املسألة تندرج يف إطار تبسيط العقائد

استطاعت هذه املرأة الزاهدة أن حتقق ما عجز عنه الرجال املقربون إىل أيب " حيثذلك، 

يتبني و  2."عمرو، فدفعته إىل الكتابة والتأليف بعدما كان يفر من ذلك وخيشاه طيلة حياته

 املوحدية كان هلنت يف عهد الدولة النساء املغربياالسيدة خريونة وغريها من من ذلك أن 

" عقيدة الربهانية"إذا علمنا أن هذا العلوم النقلية؛  قبال على العلوم العقلية إىل جانبإ

 كبري  اليت حتتاج إىل ذكاءعمقة ألفها السالجلي على طريقة املتكلمني ومباحثهم العقلية امل

  .وحسن بديهة

، فقد كن واإلرشاد سيدر توالبعدما يطلنب العلم يتفرغن للتعليم النساء املغربيات كانت 

 كليفتحن مدارس لتعليم غريهن من النساء والبنات، يعلمنهن الفقه والعقيدة واألدب و 

يولون النساء املثقفات يف عهدهم التفاتا "ن و كان املوحدو العلوم املوجودة يف ذلك العصر، 

م وبعض ه-ون ظالمتهن، ويستمعونحيخاصا يفتحون أبوام يف وجوههن، ويصلون، ويز 

                                                           

  .324 :املصدر نفسه، ص 1
  .89:مجال البخيت، ص: عثمان السالجلي ومذهبيته األشعرية 2
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حفصة بنت "فهذه  1،"ألدن، بل لقد وظفوا بعضهن معلمات بقصر اخلالفة -أمرائهم

احلاج الركونية الغرناطية، كانت أستاذة وقتها، وانتهت إىل أن علمت النساء يف دار 

كانت أم هانئ بنت القاضي عبد احلق بن عطية تَدرس العلوم، وقد أخذ "و 2،"املنصور

كانت   كذلكو  3،"علماء عصرها، كما أا ألفت يف الوعظ واإلرشادعنها غري واحد من 

 كثري استفاد منها   كما شرعية للنساء وخاصة علم العقيدة،س العلوم الالسيدة خريونة تدر

والرجال غريهن من النساء يطلنب العلم ويعملن على إفادة فهؤالء النساء كن من الرجال، 

  .برجاله ونسائهمثقفا جمتمعا متعلما  نتمع املوحديحىت كان جممبا اكتسبنه من العلم؛ 

رحلت عن  ،عطاءلعلم مليئة بالبازاخرة  ةحياالسيدة خريونة الفاسية أن عاشت بعد و هذا 

ه، ودفنت خارج باب الفتوح بإزاء قرب 594توفيت سنة "وقد  ذكراها، أبقتالدنيا و هذه 

 .فرمحها اهللا تعاىل 4،)"القدميمشاهري أعيان فاس يف (الفقيه دراس بن إمساعيل، 
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